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TISKOVÁ ZPRÁVA
Nadace Denisy Rohanové dá druhou
šanci všem, kteří se dostali na dno
Především těm, kteří se stali obětí bezpráví nebo se nevešli do kolonek
sociálního systému, chce dát druhou šanci nově vzniklá nadace Denisy
Rohanové (NADERO). „Podáme pomocnou ruku komukoliv a v jakkoliv složité
situaci. Každý má právo na další šanci. V nadaci pracují zkušení lidé, kteří prošli
bojem s nespravedlností, psychologové, právníci i sociální pracovníci. Všichni
se denně setkáváme s různorodými životními příběhy, my ale budeme vždy
s maximálním nasazením bojovat za to, aby měly dobrý konec,“ představuje
poslání nadace její patronka Denisa Rohanová.
„Nesnesu nespravedlnost a křivdu! Prošla jsem si bojem s exekučním zvěrstvem a
nezákonnými postupy. Bolest druhých mě nenechává chladnou, nechci, aby kdokoliv
trpěl kvůli tomu, že si s ním osud zahrává! Vždycky jsem byla advokátem chudých,“
vysvětluje pohnutky k založení nadace Denisa Rohanová.
Na nadaci se mohou obrátit jak lidé, kteří jsou v nouzi a nebyl jim například přiznaný
příspěvek nebo podpora od státu, tak i ti, kteří byli vystaveni nespravedlnosti, ať už
v rámci soudního sporu, v exekuci nebo ve správním řízení. Otevřené dveře mají i ti,
co ztratili rodinu, zaměstnání, jsou odloučení a bez pomoci, stejně tak i záchranáři,
vojáci, policisté, kteří v důsledku svého povolání trpí osobními újmami či zdravotními
následky. „Poskytujeme právní servis a poradenství všem, co se sami nedokážou
domoci práva, přičemž v mnoha případech je to i z finančních důvodů. Cílem našeho
snažení je jejich cesta zpět do normálního života,“ uvádí ředitel nadace NADERO
Martin Říha. Ten dodává, že smyslem nadace je pomáhat i dětem ve školách, kteří
jsou kvůli sociálním podmínkám, do nichž se narodili, nebo se do nich jejich rodiče
dostali, vystaveni šikaně okolí a jsou ochuzeni o radost z dětství.
V týmu, který stojí u zrodu NADERO, jsou kromě Denisy Rohanové a ředitele nadace,
válečného veterána Martina Říhy, také například úspěšný podnikatel Viktor Bouša
nebo projektová manažerka Jana Vymětalová. Nově nadace navázala spolupráci
s Petrem Sadovským, který působí v Poslanecké sněmovně v podvýboru pro
vězeňství.
Nadace už má za sebou i první činy a projekty. „Navázali jsme spolupráci s Nadací
O2, díky čemuž se nám povede zabezpečit desítky internetového připojení pro
školáky,“ říká šéf nadace Martin Říha. Podle něj se nyní vybírá škola, do které se
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připojení pro žáky poskytne. „Jde v tuto chvíli o pilotní projekt, na který budeme dále
navazovat,“ dodává.
Nadace nyní rozebíhá také spolupráci nadacemi a odborovými organizacemi,
například z oblasti bezpečnostních složek a IZS, s nimiž se chce podílet na pomoci
všem, kteří při své obětavé pomoci druhým utrpěli zranění, která jim znemožnila
plnohodnotný život a zabezpečení vlastní rodiny. „Jako válečný veterán vím, že tito
lidé a jejich blízcí jsou často ve svízelné situaci a chybí jim potřebná materiální,
psychologická či sociální pomoc,“ uvedl ředitel nadace NADERO Martin Říha.
Nadace má kromě toho v záloze i další plány. „O všech našich aktivitách budeme
veřejnost pravidelně informovat. Chceme být maximálně transparentní,“ zdůrazňuje
Martin Říha s tím, že na stránkách nadace je představené kompletní vedení, cíle
nadace. Zájemci na nich například najde i odkaz na transparentní účet.
„Prostřednictvím stránek se také každý má možnost do práce nadace sám zapojit. Za
veškerou, i tu sebemenší pomoc předem všem upřímně a z celého srdce děkujeme,“
uzavírá patronka nadace.

Kontakt pro média:
Monika Czabeová, e-mail: monika@nadero.cz

